
        

CURSOS I ACTIVITATS
   MARÇ-JUNY 2019

WEDO 2.0: MUNTATGE DE SÍNIES (“NORIES”)

A partir de 6 anys.
Dissabtes 9 i 16 de març de 2019.
De 10:30 a 12:30.
6 €.

Creació de sínies mitjançant els recursos de Lego 
i Wedo. Realitzaran una primera part guiada i una 
segona part on podran programar, modificar i 
construir l’estructura per tal de plasmar les seves 
idees i resoldre els reptes plantejats.

ESPAI LLIURE DE CREACIÓ PELS MÉS PETITS

A partir de 3 anys (acompanyats per un adult).
Dissabte 23 de març de 2019.
De 10:00 a 13:00.
Activitat gratuïta i sense inscripció.

Obert dissabte al matí per venir a fer robòtica tota 
la família. Podran fer les seves creacions amb 
Lego, Korbo i altres recursos per tal d’expressar la 
seva creativitat i imaginació.

AULA DE ROBÒTICA OBERTA

Horari
Dimecres de 17 a 20 h
Divendres de 17 a 20 h

Accés lliure i gratuït 
a partir de 5 anys.
Els menors de 12 anys,

cal que vinguin acompanyats d’un adult.

LLAGOSTERA 3.0

CASA DE LES VÍDUES
www.casadelesvidues.cat

Pl. Llibertat, 1
972 83 19 95

3.0@llagostera.cat 

AULA DE ROBÒTICA OBERTA

Obert dissabte al matí per venir a fer robòtica tota 
la família. L’activitat està pensada per a nenes i 
nens d’entre 5 i 12 anys, acompanyats d’un adult. 
Podran fer les seves creacions robótiques i se’ls 
proposarà reptes on hauran d’aplicar la seva crea-
tivitat i imaginació.
També hi ha un espai amb robots més complexes 
per joves a partir de 12 anys.

A partir de 5 anys.
Dissabte 11 de maig de 2019.
De 10:00 a 13:00.
Activitat gratuïta i sense inscripció.

TALLER DE ROBÒTICA AMB ENGRANATGES

Taller per nenes i nens a partir de 7 anys on apren-
dran a utilitzar els engranatges amb robots Lego 
Wedo 2.0. Es farà el muntatge i programació de 
varis robots; en primer lloc seguint instruccions i, 
a posteriori, fent les seves pròpies creacions.

CREAR UN VIDEOJOC AMB SCRATCH I MAKEY 
MAKEY
Taller de 3 session on cada participant podrà crear 
el seu propi videojoc utilitzant el llenguatge de 
programació scratch. Va dirigit tant als que no co-
neixen aquest llenguatge de programació, com als 
que ja l’han utilitzat i volen conèixer noves tècni-
ques per treure’n més profit.

A partir de 8 anys.
Dissabtes 6, 13 i 27 d’abril de 2019.
De 10:30 a 12:30.
6 €.

A partir de 7 anys.
Dissabtes 1 i 22 de juny de 2019.
De 10:30 a 12:30.
6 €.


